Agenda Algemene Ledenvergadering VVE Liuwe Daem
Datum: zaterdag 20 april 2019 om 20.00 uur in het Dorpshuis te Gaastmeer

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vaststellen van de notulen van de ALV 2018 en BLV
3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
4. Financieel verslag 2018 (zie bijlage) exploitatie en groot onderhoud. Verslag van kascommissie (de
heren van der Schans en Bottinga) over 2018. Het verslag zal mondeling in de vergadering worden
toegelicht. Indien akkoord, decharge van het bestuur over 2018. Benoeming van kascommissie leden
voor 2019.
5. Aftreden de heer Fedde Sonnema, voorstel tot benoemen als bestuurslid en penningmeester de
heer Ab Broshuis.
6. Lange termijn plan zie toelichtingsbrief
7. Financien 2019
a. Begroting 2019 (zie bijlage) exploitatie en groot onderhoud
b. Vaststellen ledenbijdrage 2019 voor exploitatie . Voorstel is de bijdrage voor de exploitatie
onveranderd te laten, te weten EUR 925 .
c. Vaststellen ledenbijdrage 2019 voor groot onderhoud . Voorstel is de bijdrage voor groot
onderhoud onveranderd te houden op EUR 1000.
8. Voorstel tot wijziging (modernisering) van de statuten
Toelichting:
Het bestuur stelt voor om de statuten van de vereniging van 1 februari 2000 integraal te
moderniseren. Bijgevoegd zijn de huidige statuten en de ontwerp tekst voor de nieuwe statuten.
Inhoudelijke wijzigingen zijn onder andere:
- verruiming van de kring van personen die tot het bestuur kunnen toetreden;
- verruiming van de mogelijkheid om iemand voor een vergadering te machtigen;
- een bepaling dat het Nederlands de voertaal binnen de vereniging is.

9. Voornemen tot wijziging van de algemene voorwaarden
Toelichting:
Het bestuur heeft het voornemen om artikel 6 van de algemene voorwaarden geldend bij aan- en
verkoop van een huisje (bijgevoegd) als volgt te wijzigen:
- lid 1: toevoegen dat geen toestemming vereist is voor overdracht van een huisje aan een
gezinslid;
- lid 1: schrappen van de voorwaarde dat een eigenaar de Nederlandse nationaliteit moet
hebben;
- lid 5 en 6: geheel schrappen.

10. Rondvraag
11. Sluiting

